FJK 2019 Orienteering Tour – 1. etapa
Zimska Liga 13
Tekma "Brez meja - Senza confini"
Padriče, 13. 1. 2019
BILTEN ŠT. 1
A.Š.Z. Gaja vas lepo pozdravlja in vošči vsem prijetno zabavo!
1) ZBIRALIŠČE – TEKMOVALNI CENTER: v športnem centru Gaja na Padričah (TS). Tekmovalni center bo odprt od 9:00
do 10:30 za potrditev prijav in dvig kuvert. Morebitne nove prijave so možne le do 9:45 in vskekakor do zapolnitve
prostih mest glede na razpoložljivo število kart. Za okrepčilo bodo na voljo topli obloženi kruhki in jedi z žara.
2) KARTA: Gropada, merilo 1:7500, plastnice na 5 m. Karta je tiskana na vodoodpornem papirju. Opis kontrolnih točk
(mikrolokacije) je natisnjen na karti in na voljo v papirnati obliki v prijavnem centru.
3) POSEBNI ZNAKI: Črn krogec

○ označuje kup kamnov, črn X označuje tablo, modri X napajališče za živali.

4) KATEGORIJE: Črna – A, Rdeča – B, Rumena – C, Bela – D, Skupine (maksimum 3 osebe). V kategorijo Bela – D se ne
morejo prijaviti tekmovalci, ki so v zvezo prijavljeni kot agonisti. Tekmovanje v kategorijah Črna – A, Rdeča – B, Rumena
– C, Bela – D poteka IZKLJUČNO POSAMEZNO!
5) START: od zbirnega mesta je oddaljen približno 15’, švedski start. Na poti od zbirnega mesta do starta sledite
belordečim trakovom. Prvi start ob 10:30. Predvidena je uporaba startne kontrole (punching start), kljub temu
svetujemo tekmovalcem, da se držijo startne liste in da so na startu 3’ pred dodeljenim startnim časom, da ne bodo
predolgo čakali v vrsti na mrazu. Start se zapre nepreklicno 5 minut po zadnjem dodeljenem času, ki je zabeležen na
startni listi.
6) MERJENJE ČASA: elektronski sistem beleženja SPORTident. Izguba izposojenega elektronskega čipa se zaračuna
30,00 €. Izposojene čipe je treba vrniti po prihodu v cilj na mestu odčitavanja.
7) CILJ: po ciljni kontroli, ki bo postavljena v bližini zbirališča, morajo tekmovalci priti v tekmovalni center na
odčitavanje čipov. Tudi kdor tekme ne zaključi, se mora javiti v tekmovalnem centru, da ne bo pogrešan. Po prihodu
na cilj bodo tekmovalci karto lahko obdržali. Priporočamo se za fair play tekmovalcev.
8) MAKSIMALNI TEKMOVALNI ČAS: 1h 30’.
9) ) RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV: predvidoma ob 14:00 na zbirnem mestu.
10) DRUGA OPOZORILA: Bodite pazljivi med prečkanjem kamnitih suhih zidkov, da ne rušite kamnov. Bodite še posebej
pazljivi, ker so ponekod na tekmovalnem terenu luknje in brezna. Zaradi prehoda divjadi so na terenu prisotne tudi
nekatere sledi, ki na karti niso označene. Pazite tudi, ko se nahajate na prostoru, ki je odprto prometu in upoštevajte
prometni zakonik. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe in povzročeno škodo

